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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. SPALIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29           

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 38 00 65, el. paštas ppt@centras.krs.lt 

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas remiantis „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais“ (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647) 

1. Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas 

2. Pedagoginio personalo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Būtina išankstinė registracija tel. 332529 arba e. paštas info@centras.krs.lt 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos 

kursai. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki š. m. spalio 

11 d. tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Spalio mėn. 

21, 22 ir 29 d.  

12 val. 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12) 

L. Ruzgienė 

 

SEMINARAI 

Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams „Vizualinis renginių viešinimo parengimas 

(skelbimai, kvietimai ir pan.), informacijos pateikimas"(I d.) 

(projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo 

didinimas“) 

Lektorė – Skaidra Vaicekauskienė, Informacijos technologijų 

mokymo centro direktorė 

Registracija https://forms.gle/RTTyxfsRoDqQZj4t5  

Spalio 2 d. 

10 val. 

Informacinių 

technologijų 

mokymo centras 

(K.Donelaičio g. 

33, Kaunas) 

L. Montrimaitė 

Edukacinė programa Kauno r. Karmėlavos B. Buračo 

gimnazijos pedagogams ,,Lietuvos dvarų kultūrinio 

paveldo integracijos galimybės ugdymo procese“ 

Spalio 4 d. 

(Lukšiai,  

Šakių raj.) 

V. Stipinienė 

„Vaikų  turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir 

sveikatos klausimais” 

Registracija https://forms.gle/pQrm9WTpPcfyXVkW6  

Spalio 8 d. 

13 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras geografijos mokytojams „Kelionė į Pietų 

Ameriką: asmeninė patirtis. Kokiomis ţiniomis galime 

papildyti mokyklinės geografijos kursą?”  

Spalio 9 d. 

12 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:ppt@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/RTTyxfsRoDqQZj4t5
https://forms.gle/pQrm9WTpPcfyXVkW6


Lektorius - dr. Armandas Rumšas, mokytojas, vertėjas, 

mokslinių straipsnių autorius, keliautojas 

Registracija https://forms.gle/7Q2PxLbsKTDXKJRB8  

Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams „Vizualinis renginių viešinimo parengimas 

(skelbimai, kvietimai ir pan.), informacijos pateikimas“(II d.) 

(projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo 

didinimas“) 

Lektorė – Skaidra Vaicekauskienė, Informacijos technologijų 

mokymo centro direktorė 

Spalio 10 d. 

10 val. 

Informacinių 

technologijų 

mokymo centras 

(K.Donelaičio g. 

33, Kaunas) 

L. Montrimaitė 

Nemokamas seminaras mokyklų bibliotekų darbuotojams 

„Laisvė skaityti – kaip LAB gali padėti skaitymo sunkumų 

turintiems" 

Lektorė –  Dalia Balčitytė, LAB Informacijos išteklių centro 

vadovė      

Spalio 11 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė  D. Klimantavičienė   

Kursai asmenims, ketinantiems dalyvauti vadovavimo 

valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus 

aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime „Pretendentų 

į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymosi 

programa“, III dalis 

Spalio 12 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Nemokamas seminaras valstybės tarnautojams 

„Nepakantumo korupcijai skatinimas“ 

Lektorė - Laima Ragauskienė, LR Seimo kanceliarija 

Spalio 14 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams, mokytojų padėjėjams „Pozityvaus elgesio 

palaikymo strategijos, ugdant autizmo spektro bei elgesio ir 

emocijų sutrikimų turinčius vaikus“ 

Lektorė – Toma Malvicė, Kauno Prano Daunio ugdymo 

centro psichologė 

Registracija https://forms.gle/pyjh7KnNm1GaVsit6  

Spalio 15 d. 

12.30 val. 

Švietimo centre 

R. Zabielienė 

Seminaras pagalbos mokiniui specialistams –  socialiniams 

pedagogams ir psichologams „Padrąsinantis santykis. Įtaka 

motyvacijai, mokslo rezultatams, mokyklos bendruomenės 

mikroklimatui“  

Lektorė - Kristina Pikūnė, VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu” 

Registracija https://forms.gle/yRcAagSx4rGBvzkK6  

Spalio 16 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

R. Stonienė 

Seminaras ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojams 

„Muzikos pedagogo komunikavimo su vaikais strategijos 

muzikinėse veiklose” 

Lektorė – dr. Daiva Ţitkevičienė, Vytauto Didţiojo 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/kAwhqtsCcr31hPn76  

Spalio 17 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Mokymų programa Kauno rajono švietimo įstaigų 

(mokyklų) vadovams – profesiniai patirtiniai dialogai „Boso 

valanda”  

Lektorė – Dalė Vasauskienė, Piliuonos gimnazijos direktorė 

Spalio 17 d. 

12 val. 

Piliuonos 

gimnazijoje 

L. Ruzgienė 

Nemokamas seminaras matematikos mokytojams Spalio 18 d. D. Klimantavičienė 

https://forms.gle/7Q2PxLbsKTDXKJRB8
https://forms.gle/pyjh7KnNm1GaVsit6
https://forms.gle/yRcAagSx4rGBvzkK6
https://forms.gle/kAwhqtsCcr31hPn76


„Metodinių ir kompiuterinių priemonių panaudojimas 

įtvirtinant ir tikrinant ţinias vidurinėje mokykloje (9-12 kl.)“ 

Lektoriai: Vilma Jonušienė, Vilniaus „Minties“ gimnazijos 

mokytoja ekspertė; Elmundas Ţalys, matematikos mokslų 

daktaras 

Registracija https://forms.gle/TRxdycHxt9cw6Khc9  

12 val.  

Švietimo centre 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Kas naujo ikimokykliniame 

ugdyme? Ugdymo individualizavimas, diferencijavimas...“ 

Lektorė – prof. Ona Monkevičienė, Vytauto Didţiojo 

universitetas  

Registracija https://forms.gle/7vRqpE14V7e8n4qm6  

Spalio 22 d. 

Švietimo centre 

10 val. 

R. Sasnauskienė 

Seminaras „Asmeninės karjeros valdymas“ 

Lektorė – prof. Nijolė Petkevičiūtė, Vytauto Didţiojo 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/qyDMDr5KGn3CN3LN6  

Spalio 24 d. 

12 val. 

Švietimo centre 

E.Ţaromskienė 

Teorinis–praktinis seminaras švietimo ir kultūros 

darbuotojams, pedagogams (etnokultūros, muzikos, 

istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros) ir visiems 

besidomintiems etnokultūra „Etnokultūra šiandienos 

visuomenėje: sėkmės iniciatyvos ir praktinis pritaikymas“ 

Registracija iki spalio 22 d. el. p. info@garliavossc.lt  

Spalio 25 d. 

10 val. 

Garliavos meno 

mokykloje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras kūno kultūros mokytojams „Fizinio ugdymo ir 

tarpdalykinio integravimo ypatumai kūno kultūros 

pamokoje” 

Organizuoja Kauno r. kūno kultūros mokytojų asociacija 

Registracija https://forms.gle/ZLk7YcRGSCWPNN6T6  

Spalio 29 d. 

10 val. Švietimo 

centre 

L. Montrimaitė 

I. Glioţaitienė 

Edukacinė programa Kauno rajono pradinio ugdymo 

mokytojams ,,G. Petkevičaitės - Bitės takais” 

Spalio 29 d.  

(Joniškėlis, 

Pasvalio r.) 

V. Stipinienė 

METODINĖ VEIKLA 

Socialinės emocinės sveikatos stiprinimo akcija „Emociukas 

Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose” (renginiai 

SSM mokyklų bendruomenėse: mokiniams, tėvams, 

mokytojams) 

Spalio - gruodţio 

mėn. SSM 

mokyklose 

L.Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

SSM mokyklų idėjų mugė-konkursas „Patrauklios judriosios 

pertraukėlės pamokose” (mokykloms) ir „Patrauklus fizinis 

aktyvumas netradicinėse aplinkose” (darţeliams) 

Spalio-gruodţio 

mėn. SSM 

mokyklose 

L. Ruzgienė 

R.Sasnauskienė 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 1 d.  

Švietimo centre 

(laikas 

tikslinamas) 

D. Klimantavičienė 

Konstitucijos egzaminas  (I etapas) Spalio 3 d. 

12 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Tikybos mokytojų (Kauno II dekanato) pasitarimas Spalio 3 d. 

Raudondvario 

parapijos salėje 

V.Garličionokienė 

https://forms.gle/TRxdycHxt9cw6Khc9
https://forms.gle/7vRqpE14V7e8n4qm6
https://forms.gle/qyDMDr5KGn3CN3LN6
https://forms.gle/ZLk7YcRGSCWPNN6T6


(M. Valančiaus g. 

24, Raudondvaris) 

Edukacinės tapiserijų audimo dirbtuvės “Lietuva – mano 

veidas” 

Spalio 4 d. 

14 val. 

Kauno kultūros 

centre „Tautos 

namai” 

E. Ţaromskienė 

Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojų 

edukacinė išvyka „Lietuvos dvarų kultūrinio paveldo 

integracijos galimybės ugdymo procese” 

Spalio 4 d. D.Klimantavičienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „Išmanusis 

matematikos mokytojas”  (SMART_MT) vietos veiklos 

grupės pasitarimas 

Spalio 7 d. 

15 val. 

L. Ruzgienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 8 d. 

14.30 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 8 d.  

14 val. 

Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejuje  

(Rotušės a. 13) 

V. Stipinienė 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 9 d. 

15 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Vieta ir laikas 

derinama 

V. Stipinienė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena Telšiuose 

„Švietimo pagalbos specialistų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas” (vyksta tik uţsiregistravusieji iš 

anksto) 

Spalio 11 d. 

7.30 val 

išvykstame iš 

aikštelės prie 

Kauno pilies 

R. Zabielienė 

V. Miškinienė 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Spalio 16 d. 

15.30 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 18 d. 

15.30 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono 6-8 klasių mokinių elektroninės istorijos anglų 

kalba konkursas “A Scary Halloween story”  

Spalio 23 d. 

12 val. 

Karmėlavos  

Balio Buračo 

gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Kauno rajono  3-4 klasių mokinių viktorina ,,Muzikos 

šalyje“ 

Spalio 23 d. 

12 val. 

Kačerginės 

pradinėje 

V. Stipinienė 

http://centras.krs.lt/


mokykloje 

Kauno rajono švietimo centro padalinių pasitarimas dėl 

strateginio plano. 

Spalio 23 d. 

14 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Atvira fizikos pamoka „Energetikos perspektyvos Lietuvoje“ 

Pamoką ves Audronė Armonienė, Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė. Po to vyks 

pamokos aptarimas ir fizikos mokytojų metodinis 

pasitarimas. 

Spalio 24 d. 

 14.25 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos 

gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui pasitarimas „Ugdomųjų aplinkų kūrimas ir 

ugdymosi priemonių panaudojimas vaikų ugdymo procese” 

Spalio 25 d. 

Jonučių darţelis 

10 val. 

R. Sasnauskienė 

E. Puodţiūnienė 

Anglų kalbos mokytojų išvyka į Amerikos ambasadą Spalio 28 d. E. Ţaromskienė 

Babtų gimnazijos mokytojų edukacinė išvyka „Ekologinio 

sąmoningumo ugdymo integruojamosios programos 

Neringos miesto ir Pamario krašto ugdymo įstaigose” 

Spalio 30 d. D. Klimantavičienė 

Mokyklų bibliotekininkų metodinė diena  

 

Spalio 30 d. 

Šlienavos 

pagrindinėje 

mokykloje 

D. Klimantavičienė 

 

Metodinė diena Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų 

mokytojams „Priešmokyklinio ugdymo ir pradinio mokymo 

dermė” 

Spalio 30 d. 

13 val. Garliavos 

l/d „Eglutė” 

R. Sasnauskienė, 

 A. Sareikienė 

PARODOS 

Genovaitės Marcinkevičienės, Trečiojo amţiaus universiteto 

Domeikavos fakulteto studentės, paroda 

Švietimo centre 

visą mėnesį 

E. Ţaromskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų 

atstovų susitikimas 2019 metų suaugusiųjų mokymosi 

savaitės “Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!” renginių 

Kauno rajone aptarimui 

 Spalio 21 d. 

14 val.  

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymo programų, finansuojamų savivaldybės biudţeto 

lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno 

rajono savivaldybėje stebėsenos klausimyno rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm 

Mokslo metų atidarymo šventė Ramučių kultūros centro 

Domeikavos laisvalaikio salėje 

Spalio 1 d. 

14 val. 

E. Ţaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) partnerių 8-asis on-line susitikimas 

Spalio 2 d. 

16 val. 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm


Tarptautinio Erasmus+ programos projekto “Išmanusis 

matematikos mokytojas” SMART_MT virtualus partnerių 

pasitarimas  

Spalio 9 d.  

15 val. 

L. Ruzgienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto “Išmanusis 

matematikos mokytojas” SMART_MT intelektinio produkto 

- mobiliosios programėlės matematikos mokymui “The Math 

App” kūrimas 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) intelektinių produktų testavimas - mokymai 

suaugusiųjų švietėjams ir tikslinei projekto grupei 

Datos ir vieta 

tikslinama 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto “Mokytojas 

4.0” parengiamieji darbai 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

D. Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Spalis - tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Renginiai 

mokyklų bibliotekose. Šių metų tema – „Junkimės. 
Svajokime. Keiskimės.“ 

Visą mėnesį D. Klimantavičienė 

Brandos egzaminų uţduoties formos, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijos pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems mokiniams. 

Spalio mėn.  R. Zabielienė 

E. Šukienė 

Kauno rajono švietimo centro strateginio plano 2020-2022 

metams rengimas 

Visą mėnesį E. Ţaromskienė 

  
 


